
 

  

                                                                                                             
 

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR CRAIOVA  
În componenţa modificată prin Ordinul 2/11.01.2021 emis de Prefectul Judeţului Dolj, 
 

                           

 

 

HOTĂRÂREA NR. 16 
din data de 01.03.2021 

 
 
 PREŞEDINTE: Lia-Olguţa Vasilescu - Primarul Municipiului Craiova, 
 SECRETAR:     Nicoleta Miulescu - Secretarul General al Municipiului Craiova, 

 MEMBRII:        Aurelia Filip - Viceprimar al Municipiului Craiova, 

                   Mirel Bontea -  Şef serviciu, Serviciul Registru Agricol,   

         Ionuţ Gâlea - jurist- director executiv Direcţia Patrimoniu, 
                                         Opriş Silviu Ştefan - specialist în măsurători topografice, Biroul Cadastru 

            Stan Constantin - Reprezentant Direcţia Silvică Dolj, 

                                         Marian Calciu, Calotă Clarida, Lucreţia Mengheş, Ingeaua            
                                         Marilena - reprezentanţii proprietarilor 

 
 În temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 
05 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile H.G. 890/2005 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea 
drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor, a modului şi modelului de atribuire în proprietate 
precum şi punerea în posesie a proprietarilor cu modificările şi completările ulterioare;  
 Avand în vedere referatul întocmit de consilier Ilea Cornelia din cadrul Serviciului Registrul 
Agricol prezentat în şedinţa Comisiei Locale de Fond Funciar din data de 01.03.2021, care solicită 
împuternicirea primarului Municipiului Craiova să îndeplinească toate demersurile necesare pentru 
anularea paţială a Hotărârii Comisie Judeţene Dolj nr. 677/2001, în ceea ce priveşte poziţia nr. 508 din 
Anexa nr. 40, în care este înscrisă Triţă Marioara cu suprafaţa de 0,062 ha, în vederea evitării dublei 
reparaţii.  
 Propunerea este avizată favorabil de consilier juridic Georgescu Olga din cadrul Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, aviz prezentat în format letric cu adresa nr. 
33253/26.02.2021 emisă de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ; 
 Comisia Locala de Fond Funciar Craiova a votat propunerea în şedinţa din data de 01.03.2021, aşa 
cum este consemnat în procesul-verbal al şedinţei, ce face corp comun cu prezenta hotărâre; 
 Văzând şi dispoziţiile art. 5 din Anexa la HG nr. 890/2005 referitoare la atribuţiile principale ale 
Comisiei, coroborat cu art. 27 din Anexa la HG nr. 890/2005, care reglementează modul de comunicare a 
hotărârilor; 
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  Art. 1. - Se admite sesizarea formulată de consilier Ilea Cornelia din cadrul Serviciului 
Registrul Agricol ; 
  Art. 2. - Se împuterniceşte primarul municipiului Craiova să utilizeze mijloacele legale 
administrative sau contencioase, inclusiv promovarea, modificarea, susţinerea, realizarea căilor de atac şi 
executarea hotărârilor obţinute, pentru cererea de chemare în judecată cu obiectul anularea poziţiei nr. 
508 din Anexa nr. 40 la Hotărârea Comisiei Judeţene Dolj nr. 677/19.07.2001, în care este înscrisă 
Triţă Marioara, cu suprafaţa de 0,062 ha, pentru terenul situat în Craiova, str. ..................  
  Art. 3. - Se constată că, Dunăreanu Marioara a formulat cerere, în temeiul Legii nr. 169/1997, 
pentru restituirea terenului în suprafaţă de 620 mp situat în Craiova, str ..................., fiind validată prin 
Hotărârea Comisiei Judeţene  Dolj nr. 677/2001, petenta Trita (fostă Dunăreanu) Marioara în Anexa 40 la 
Legea nr. 1/2000, pozitia nr 508. 

Dunăreanu Marioara a formulat cererea nr. 23382/08.10.2001 reprezentand notificarea nr. 
229/N/2001 în temeiul Legii nr. 10/2001, prin care a solicitat restituirea terenului in suprafata de 620 mp 
situat în Craiova, fostă str. .................... preluat de stat in temeiul Decretului de expropriere nr. 336/1985.  

Dunăreanu Marioara a promovat  în anul 1998, acţiune în revendicare în contradictoriu cu 
Consiliul Local Craiova, Judecătoria Craiova dispunând prin Sentinţa Civilă nr. 21851/27.10.2000 
pronunţată în dosarul nr. 16173/1998, coroborat cu Decizia Civila nr 145/11.02.2003 pronunţată de 
Tribunalul Dolj in dosarul nr. 996/CIV/2003 privind îndreptarea erorii materiale, obligarea Consiliului 
Local Craiova să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de teren de 434,9 mp 
situată în Craiova, ................................, cu vecinătăţile următoare: la N - str ................., 14,50 mp, la E-
................... (Primăria Craiova) 35,5 m, la S-canal colector 10 m, la V-................. 36,2 m. 

Prin procesul verbal privind starea de fapt nr. 23382/10.01.2005 întocmit de Primăria 
Municipiului Craiova, s-a constatat că din suprafaţa de 620 mp preluată de stat prin Decretul nr. 
336/1985, suprafaţa de 434 mp a fost restituită de instanţă, iar suprafaţa de 186 mp este ocupată de 
lărgirea străzii .................. 

Astfel, prin referatul nr. 48/21.07.2001, consilier juridic Tiţoiu Eugen a propus acordarea 
măsurilor reparatorii, emiţându-se dispoziţia nr. 10584/01.07.2005 a primarului municipiului Craiova, ce 
a fost înaintată la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în anul 2005, prin adresa nr. 
11497/30.09.2005.              
  Pentru evitarea acordarii dublelor reparaţii, odată prin Hotărârea Comisiei Judeţene Dolj nr. 
677/2001 pentru suprafaţa de 620 mp, a doua oară prin hotărârea judecatorească antemenţionată pentru 
suprafaţa de 434,9 mp şi pentru diferenţa de 186 mp - măsuri reparatorii acordate prin dispoziţia nr. 
10584/01.07.2005, este necesar a de dispune anularea poziţiei nr. 508 din Anexa nr. 40 la Hotărârea 
Comisiei Judeţene Dolj nr. 677/2001 prin instanţa de judecată, întrucât actele emise au produs efecte 
juridice în circuitul civil. 
 Art. 4. - Prezenta Hotărâre se comunică Comisiei Judeţene Dolj pentru stabilirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor; 
  Art. 5. - Cu drept de contestaţie în termen de 10 zile de la afişare pentru  petena Dunăreanu 
(fostă Triţă) Marioara, CNP ........................, domiciliată în Mun. Craiova, str. ..................., jud. Dolj. 
Contestaţia se va adresa Comisiei Judeţene Dolj şi va fi depusă la secretariatul Comisiei Locale de 
Fond Funciar Craiova; 
  Art. 6. – Serviciul Registrul Agricol va urmări ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei 
hotărâri. 
 
 
 
  Preşedinte Comisie,                          Secretar Comisie, 
        Lia-Olguţa VASILESCU                       Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 

  


